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   Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. 

(Ioan 3:16-18). 

 

     Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos constituie Darul de 

iubire necondiţionată a lui Dumnezeu făcut omului, 

constituie dăruirea  ”fructului oprit din pomul vieţii”, din 

care, dacă oamenii se vor înfrupta, vor deveni nemuritori 

asemenea lui Dumnezeu “Eu sunt Calea Adevărul,  Lumina 

si Viaţa”  urmează Mie şi nu vei eşua  ! 

    Chiar însuşi Tatăl a fost generatorul Păcatului 

Strămoşesc prin porunca dată lui Adam si Eva  “Iar din 

pomul cunoștinței binelui şi răului să nu manânci, căci în 

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Fac. 2, 

17).  

    Această “poruncă “ a constituit şi constituie o provocare,  

constituie Primul Impuls dat de Dumnezeu lui Adam si Eva 
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la evoluţia Omului, a Umanitatii, de la natura sa de Om in 

sine la natura lui de Om Pentru sine. 

     Dumnezeu, Cunoscând Legile care guverneaza Cosmosul, 

Legi instituite chiar de EL, a ştiut că acestui Impuls  îi va 

urma Reculul, adică tocmai apusul poruncii. 

    Acelaşi pricipiu fiind aplicat de Mântuitorul Iisus Hristos 

dupa ce făcea minuni. Acest aspect a fost si poate fi verificat 

de orice părinte care are copii între 3 şi 6 ani, cărora 

spunându-le să nu facă ”cutare lucru”,  tocmai acel lucrul îl 

vor face. 

     De asemenea, expresia “să nu mănânci,” din 

PORUNCA ”din pomul cunostinței binelui si răului să nu 

mănânci,” constituie: 

      - 1  prima negaţie, de care Adam şi Eva ia cunoştinţă, 

având ca rezultat afirmaţia -  să mănanci  conform Legii 

Acţiunii şi Reacțiunii    

     - 2  primul impuls, iar rezultatul acestuia Reculul este 

“să mănânci”  

    De menţionat că Liberul Arbitu pe Care Dumnezeu l-a dat 

Omului, este guvernat de Curiozitate şi de înţelepciunea 
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dobândită pe parcursul reîntrupărilor. Curiozitatea este 

generatoarea progresului, este forţa care a prupulsat 

Umanitatea pe drumul evoluţie spirituale si materiale. 

Atingera naturii de Om pentru sine a presupus şi presupune:  

      1-Conştientizarea Omniprezenţei lui Dumnezeu,    

      2-Manifestarea iubirii necondiţionate; 

      3-Realizarea Credinţei Neîndoielnice, 

      4-Realizarea Armoniei în casa sufletului, 

moment în care omul devine un adevărat Fiu, (Om 

Îndumnezeit) având posibilitatea Manifestării Divinităţii În 

Totalitatea şi Plenitudinea Potenţelor cu care a fost 

înzestrat de la Creaţie şi până în ETERNITATE! 

 “ Eu sunt ,Calea, Adevărul, Lumina, şi Viaţa”  

       De la CREAREA Lui Adam şi Eva şi până la Venirea 

Mântuitorul Iisus Hristos, Umanitatea a experimentat 

cunoşterea binelui si răului (conform fructului oprit şi 

mâncat din grădina Edenului), timp în care s-a realizat 

înţeleptirea acesteia prin diferenţierea binelui de rău, 

parcurgandu-se prima etapă a existentei Umanitatii: 

 1 - ”Etapa întelepţirii prin cunoaşterea și diferenţierea 

Binelui de Rău”.     
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        Dupa venirea Mântuitorului Iisus Hristos, umanitatea, 

prin punerea  în aplicare a înţelepciunii dobândite în prima 

etapă, sub îndrumarea ACESTUIA(vezi motto), parcurge a 

doua etapă: 

2 - “Etapa Realizării Vieții Veşnice”  

       Se  va realiza cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos și 

a Sfântului Duh, ce  a fost dat oamenilor după înălţarea 

Mântuitorului Iisus Hristos. 

     „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi alt Mângâietor vă da vouă, 

pentru ca'n veac să  rămâna cu voi, Duhul Adevărului, pe 

Care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nici   

nu-L cunoaşte;  Îl cunoaşteţi voi,  de vreme ce la voi rămâne 

şi întru voi va fi.” 

Is 32:15, Lc 24:49, In 14:26, In 15:26, In 16:7, FA 2:33 

   

Cum a fost posibil sau cum de i s-a permis lui 

Lucifer accesul în Rai pentru a ispiti pe Adam si 

Eva să mănânce fructul oprit ? 

http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Isaia/Capitol-32#15
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-dupa-Luca/Capitol-24#49
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-14#26
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-15#26
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-16#7
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Faptele-Apostolilor/Capitol-2#33
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Să analizăm puţin scenariul oferit de Sfânta Scriptură, care 

este un adevarat joc de puzzle oferit oamenilor pentru a 

descoperi adevărurile Divine. 

După ce i-a creat pe Adam şi pe Eva, Dumnezeu i-a plasat pe 

aceştia în RAI, locaţia Gradinii Edenului. 

Printre  pomii  fructiferi aflati  în  Grădina  Edenului  există: 

-  Pomul cunoaştinței “Binelui şi Răului” şi 

-  Pomul Vietii;   (Facerea Cap 2. : 9) 

     Fructele Pomului Binelui şi Răului aveau în ele 

informaţia generatoare pentru Adam si Eva a 

conştientizării “binelui şi răului“ (prin experimente proprii 

declanşate de Curiozitatea existentă în OM). 

    Cine mai înainte de  Adam şi Eva ştia, constientizând  

binele si raul? 

Dumnezeu şi mai mult ca sigur Lucifer.***. 

    Dumnezeu l-a făcut pe Om dupa chipul şi asemănarea Lui, 

deci Omul avea în el Informaţia Binelui şi a  Răului pe care, 

Adam si Eva nu le-au conştientizat decât dupa ce au 

“Mâncat” (Experimentat) fructul oprit. 

Analizând afirmaţiile  Mântuitorului Iisus Hristos: 
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- “Voia Celui care M-a trimis este ca oricine Îl vede pe 

Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, (Ioan 6:37-40). 

 

-   Iisus i-a spus: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede 

în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi; şi oricine 

trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan 

11:21-27). 

 

-  “Eu sunt Calea Adevarul Lumina si Viaţa”  

 

       Putem afirma fără să greşim că Mântuitorul Iisus 

Hristos este deţinătorul Pomului Vietii, şi prin analogie, 

deţine şi Pomul Cunoaşterii Binelui si Răului, şi cum 

Mântuitorul Iisus Hristos: 

 

-    «Eu şi Tatăl una suntem....  

-    «Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe 

Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut». 

    Filip I-a zis: 

-  «Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de-ajuns». 

Iisus i-a răspuns: 
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-  «De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe! 

Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum dar  

zici tu să vi-L arăt pe Tatăl?»  (Ioan 14:6-9). 

 De asemeni Mântuitorul Iisus Hristos afirma:  

- « Daca M'aţi  fi  cunoscut  pe Mine,  şi  pe  Tatăl Meu 

 L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteti, şi L-ati şi 

văzut ».                                                              In 8:19 

    Putem concluziona că Mântuitorul Iisus Hristos 

DEŢINĂTORUL Pomului Binelui si Răului şi al Vieţii 

Veşnice este Dumnezeu Tatal,  deci viaţa vesnică,  binele si 

răul, se află în Dumnezu şi în întreaga Sa Creaţie, ca două 

Faţete  al aceluiaşi Taler, numai că,  Dumnezeu nu va 

manifesta niciodată Răul,  ci numai Omul,  pe drumul 

evoluţiei sale spirituale,  până în momentul  Îndumnezeirii 

,.... deci ,..Aspectul Luciferic, Şarpele este metafora 

manifestării curiozităţii ADAMICE,  curiozitate care a 

convins Perechea Adamică să manifeste tocmai contrariul 

poruncii Dumnezeieşti pentru a şti şi a cunoaşte  rezultatul 

acestei decizii, în urma căreia va aprecia şi diferenţia Binele 

de Rău!      

http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-8#19
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    Spuneam în rândurile de mai sus că atingera naturii  de Om 

pentru sine a presupus şi presupune : 

1 -  Conştientizarea Omniprezenţei lui Dumnezeu,    

     2  -  Manifestarea iubirii necondiţionate; 

     3  -  Realizarea Credinţei Neîndoielnice, 

     4  -  Realizarea Armoniei în casa sufletului, 

    

             Să le explicăm pe fiecare în parte; 

 1 - Conştientizarea Omniprezenței lui Dumnezeu,    

 

     „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul tău,  în tine şi 

în tot ceea ce eşti, nu în clădiri din lemn sau piatră, 

                   -   Sparge o bucată de lemn şi voi fi acolo! 

                   -   Ridică o piatră şi mă vei găsi! 

  Oricine va descoperi înţelesul acestora nu va ști ce-i 

moartea!” 

                                                                                Iisus 

    În dialogurile purtate de Mântuitorului Iisus Hristos cu 

apostolii, acesta răspunde unei întrebări afirmând:  

 



13 

 

   "De Ma iubeşte cineva, el va păzi cuvantul Meu, şi Tatăl 

Meu îl va iubi şi Noi vom veni la el şi Ne vom face locaş la 

el. 

     Înca puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea; voi 

însă Mă ve-ţi vedea,  pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi.  

În ziua aceea veți cunoaşte (Conştientiza) că Eu sunt întru 

Tatăl Meu şi voi întru Mine şi Eu întru voi. 

 In 6:57, In 7:33-34, In 7:36, In 12:8, In 16:16, FA 10:40-41 

 

   2 - Manifestarea iubirii necondiționate 

      Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a 

dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 

piară ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16-18). 

   Manifestarea iubirii necondiţionate însemnă a te da pe tine,  

înseamna a te identifica întru totul cu persoana iubită  făcând 

un singur tot, aşa cum Dumnezeu S-a dat pe Sine oamnenilor 

pentru ca aceştia să conştientizeze NATURA  lor Divina si 

Omniprezenta Lui Dumnezeu. 

 

3 - Realizarea Credinței Neîndoielnice (RCN) 

    Înainte de a explica acest proces voi da cateva informaţii 

necesare întelegerii a celor ce urmeaza.                                                                                                            

http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-6#57
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-7#33
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-7#36
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-12#8
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Evanghelia-Ioan/Capitol-16#16
http://www.crestinortodox.ro/biblia-online/Faptele-Apostolilor/Capitol-10#40
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Despre  Structura materiei 
 

      Pătrunzând din ce în ce mai adânc în profunzimile 

materiei, prin puterea spiritului, utilizând posibilităţile tehnice 

actuale, constatăm că toate structurile cunoscute din care este 

alcatuită materia se divide din ce în ce,  în substructuri şi... 

astfel se ajunge în final la o anumită subdiviziune pe care, din 

punct de vedere ontologic, am denumit-o EXISTENŢĂ 

PRIMORDIALA (EP), denumită ştiintific cuantă de 

energie, quarcuri, sau mai este denumită şi coardă vibratorie 

şi ultima denumire -  particula lui Dumnezeu. 

Definiţii: 

1. EXISTEŢA PRIMORDIALĂ (EP) este cea mai mică 

entitate potenţial posibilă din care este alcatuit 

COSMOSUL. EP este căramida de baza, aluatul din 

care este realizată întreaga Lucrare a Tatalui Ceresc.  

 

2. Constituirea unor EP într-o schemă energetico-

informaţională, determinată, conceputa  si realizată de 

Tatal Ceresc poartă denumirea de Sistem Enegetico-

Informaţional (SEI) . 
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3. Armonia = Procesul de cedare cu iubire 

necondiţionată, reciprocă şi de buna voie a 

algoritmilor, informaţiilor şi energiilor între 

elementele unui sistem, rămânând stabil în acelaşi 

timp, dezvoltandu-se cu tendinţa către perfecţiune. 

Altfel spus, sintetic 

             Armonia = echilibru + iubire + credinţă   

 Extrapolând la dimensiunea celui mai mare Sistem, putem da 

urmatoarea definitie pentru: 

   4) Armonia Divina = Procesul de cedare cu iubire 

necondiţionată reciprocă şi de bună voie a algoritmilor 

informaţiilor şi energiilor între Sistemele Energetico-

Informaționale de la cele mai simpe la cele mai complexe 

care alcătuiesc Cosmosul, cu scopul dezvoltării şi evoluţiei 

acestuia către Perfecţiunea Divină. 

 5) DUMNEZEU este Cea Mai Mare Entitate Spirituală 

potenţial posibilă, Supraconcetuală, autoconstituită într-un 

Sistem Enegetio-Informaţional nelimitat a carei Lege 

Fundamentală de Manifestare este Armonia Divină, cu 

manifestări: 
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 -  Omniprezente – în trecut, prezent şi viitor, 

instantanee oriunde şi oricând pe axa timpului şi 

a spaţiului de la -∞ la +∞ 

                       -   Omniştiente – totul îi este ştiut 

                       -   Omnipotente – totul îi este posibil 

       Revenind la Realizarea Credinţei neîndoielnice, aceasta 

se realizează prin punerea în aplicare a celor afirmate de 

Mântuitorului Iisus Hristos: 

 “Credeţi voi cât un bob de muştar în sufletele voastre fără 

să vă îndoiţi şi ve-ţi spune Muntelui celuia din zare să se 

mute şi se va muta. “ 

Definind Credinţa Neîndoielnică, aceasta se exprimă astfel: 

CREDINŢA NEÂNDOIELNICĂ ESTE ACEL PROCES 

MENTAL DE GENERARE A ALGORITMILOR 

INFORMAŢIILOR ŞI ENERGIILOR NECESARE  

REALIZĂRII - MATERIALIZĂRII -  SEI (formei GÂND) 

(TRANSFORMAREA, DINTR-UN SEI  CU  O  VIBRAŢIE 

FOARTE RIDICATĂ   ÎNTR-UN SEI CU O VIBRAŢIE MAI 

SCĂZUTĂ CORESPUNZĂTOARE ACELUI  SEI  GÂNDIT ŞI 

DORIT)! 
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Altfel spus, 

       

  Si acum voi da o definitie a credinţei care cred că o să  

placă tuturor 

Credinţa este acel Mod de Viaţă adoptat de 

Om pentru EXISTENŢĂ,  în care TOTUL 

îi este POSIBIL, situându-l în adevarata sa 

postură de :     Fiu al Lui Dumnezeu!                             

       Eu vă zic vouă că Dumezei sunteţi,   

                                      Fii ai Celui Prea Înalt...... 

                                    Psalmul 81  

  Credinţa este acea POTENŢĂ interoară 

care face posibilă realizarea oricărui                

                   eveniment dorit! 
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“ Credeţi voi cât un bob de muştar  în inimile 

voaste fără să vă îndoiţi şi veţi spune muntelui 

celuia din zare să se mute şi se va muta!      

               Eu sunt Calea, Adevărul, Lumina şi Viața 

Urmează Mie şi nu vei eşua!   

                                                                                      Iisus. 

 

  4 - Realizarea Armoniei în casa sufletului, 

Aceasta este rezultanta punerii în aplicare de umanitate a 

celor două puncte de mai sus: 

1 - Conştientizarea Omniprezenţei lui Dumnezeu, 

2 - Manifestarea iubirii necondiţionate; 

                              plus 

3 - Realizarea Credinței Neindoielnice (RCN) 

 

       De asemenea realizarea Armoniei în casa sufeltului se 

obţine aşa cum spuneam, în primul rând prin conştientizarea 

Omniprezenței lui Dumnezeu conform celor afirmate de 

Iisus: 
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“ Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul tău  în tine şi în 

tot ceea ce eşti, nu în clădiri din lemn sau piatră, 

 

                   -   Sparge o bucată de lemn şi voi fi acolo! 

                   -   Ridică o piatră şi mă vei găsi! 

 

  Oricine va descoperii înţelesul acestora nu va ştii ce-i     

  moartea!” 

       

 

Este evident, că acolo unde este Dumnezeu conştientizat, şi 

cele spuse de  Mântuitorului Iisus Hristos  “Eu sunt Calea, 

Adevărul, Lumina  si Viaţa”, Moartea Nu Poate să existe. 

De asemenea obţinerea Armoniei în casa Sufletului  se 

realizează dăruind iubire necondiţionată şi având 

credinţă neindoielnică.  

Iubirea fără Credinţă se transformă în Gelozie, iar 

Credinţa fără Iubire se transformă în Fanatism . 
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Aşadar,  Armonia în casa Sufletului, se obține numai prin 

realizarea sincronicităţii celor celor trei aspecte : 

1 - Conştientizarea Omniprezenţei lui Dumnezeu, 

2 - Manifestarea iubirii necondiţionate, 

3 - Realizarea Credinței Neîndoielnice. 

 

      

Şi acum, pentru că am vorbit despre Pacatul Adamic într-o 

nouă viziune şi pentru că acest aspect al noţiunii de păcat m-a 

preocupat si mă preocupă, mărturisesc că am cugetat, 

meditând îndelung în repetate rânduri la aceasta, pentru a o 

putea defini corect.  

 

 

     În urma acestora şi a rugaciunii catre Tatăl Nostru am 

primit răspuns, fiind luminat să exprim în cuvinte puţine si 

clare Notiunea de Pacat, care să fie veridică şi acceptată de 

orice om, societate, cult sau religie. 
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                                 Definiţie :  

 

 

 

 

 

Orice acţiune cu gândul, cu vorba, cu 

fapta sau nefapta, care produce 

dizarmonii în mediul ambietal apropiat 

sau îndepărtat poartă denumirea de, 
 

PĂCAT! 
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